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T.C. 
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bandırma Şube Müdürlüğü 

Sayı; 83938413-205-E. 
Konu: Pirinç Yan Ürün Satışı 

DAĞITIM YERLERİNE 

Edime Şube Müdürlüğünce; Tekirdağ Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Ajans Amirliği 
stoklarından 2.616 ton, Muratlı Ajans Amirliği stoklarından 1.989 ton olmak üzere toplam 4.605 
ton İthal Rapan çeşidi çeltiğin İpsala'da yerleşik Enver Gıda Çeltik Fabrikasında kırdırılmam 
neticesinde elde edilecek kırık pirinçler ve yan ürünler ile İpsala Ajans Amirliği stoklarında 
mevcut 994 kg. JII. Kırık Pirinçlerin 21.09.2016 tarih Çarşamba günü saat 14:00'de Edirne Şube 
Müdürlüğünde oluşturulacak komisyon marifetiyle TMO ihale yönetmeliğimizin 22/4 maddesi 
gereğince kapalı zarfla teklif alma ve "Pazarlık Yöntemi" ile satılacaktır. İhaleye katılım 
olmaması halinde veya satışı gerçekleşmeyen ürün kaldığı takdirde takip eden ilk işgünü aynı 
şartlar ve aynı saatte 2.ke? ihale edilecek olup, İhale ilanı TMO web sitesinde de yayınlanacaktır. 

İhale ilan metni yazımız ekinde sunulmuş olup, gerekli duyurunun hinterlandınızda bu İşle 
iştigal eden kişi ve kuruluşlar ile üyelerinize yapılması hususunu, 

Gereğini bilgilerinize rica ederim. 

Emrah VAROL 
Şube Müdürü V. 

Ek: 
• I - İhale ilanı.( 2 sayfa ) 

Belgenin ash elektronik 
i imzalıdır. 

Paşakent Mah. Atatürk Bulvarı No: 1 10200 Bandırma/BALIKESİR Bilgi için : Beyda GÜVEN EZEN 
Telefon N o : (0266) 714 49 00 FaksNo : (0266) 713 06 97 Ziraat Mühendisi 
e-Postabandirma.tinareti@tmo.aov.tr internet Sitesi: www,tmo.gov.tr Telefon No: (0266)714 49 00/2415 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik im&ı ile imzalanmıştır. 

Evrak tuyidiıtehttp^/e-ljelge.ünu.EOi'.tr adresinden Belge Num.:83938413-205-E.<i17M> ve Barkod Num. :2761224 bilgileriyle erişebilirsiniz, 

mailto:e-Postabandirma.tinareti@tmo.aov.tr
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İhale zarflan 21.09.2016 tarih Çarşamba günü saat 14.00'a kadar Şube 
Müdürlüğümüzün Bilgi İşlem Servisine vereceklerdir. 

2- İhaleye katılmak için istenilen belgeler 

a) T:C: Kimlik Fotokopisi 
b) Adres Beyanı Telefon ve faks Numarası 
c)Tüzel kişi olması halinde başvuruda bulunan en son durumu gösteren şirket 

ortaldarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya 
noter tasdikli sureti 

d)Tiizel kişiliğin Noter tasdikli im2a sirküleri. 
e-Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi 

f)) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden 
onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

g) 2016 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi 
h)Ticaret ve sanayi odası Oda Sicil Kayıt Sureti 
ı)Geçici teminat bedelleri aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına yatırılıp bankadan 

alınan dekont'un Şube Müdürlüğümüz Muhasebe servisine verilerek karşılığında alınacak 
vezne makbuzunu'da zarfın içine koyacaklardır. 

3- İhale sadece yerli isteklilere açıktır. 
4- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en uygun fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İsteklİlerce bu hizmet işinin ihalesinde kısmi teklif verebilir, 
7-Yükleniciler ihale teklifinde belirlenen ürünlerden almak istedikleri ürünün tamamına 

teklif vereceklerdir. 
8-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
9-TMO 2886 sayılı kanun kapsamında olmadığı, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp 

' -• yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 

Banka Adı Edirne şube Müdürlüğü Ibanlı Banka Hesap Numaraları 

AkBank Selimiye Şubesi TR04 0004 6013 9888 8000 0203 78 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa gör* güvenli elektronik imza ile iniznl.innnc.tn. 

Evrak teyidine http://c-Wge.tmo.gov.tradresinden Belge \'umj8S93«4l9-2eî-E.aiSSM'r^nklidd*ımı225JfiM*agpı^^aE^bHaLTj1M2. 

http://iniznl.innnc.tn
http://c-Wge.tmo.gov.tr
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İHALE İLANI 

Toprak mahsulleri Ofisi Edirne Şube Müdürlüğümüzce; Tekirdağ Şube Müdürlüğüne 
bağlı Çorlu Ajans Amirliği stoklarından 2.616-Toa, Muradı Ajans Amirliği stoklarından 
1.989-Ton olmak üzere toplam 4.605-Ton İthal Rapan çeşidi çeltiğin İpsala'da yerleşik Enver 
Gıda çeltik fabrikasında kırdınlmasj neticesinde elde edilecek kırık pirinçler ve yan ürünler 
ile İpsala Ajans Amirliği stoklarında mevcut 994-Kg. IILKırık pirinçler 21.09.2016 tarih 
Çarşamba günü saat 14.00 da Şube Müdürlüğümüzde oluşturulacak komisyon marifetiyle 
TMO ihale yönetmeliğimizin 22/4 maddesi gereğince Kapalı zarfla teklif alma ve " 
PAZARLIK YÖNTEMİ" ile satılacaktır. 

İhaleye iştirak eden olmadığı takdirde veya satışı gerçekleşmeyen ürün kalması 
neticesinde takip eden ilk iş günü (22.09.2016 ) aynı şartlarda ve aynı saatte 2.kez ihale 
edilecektir. 

ENVER GIDA ÇELTİK FABRİKASINDA KIRDIRILACAK 4.605-TON ÇELTİKTEN 
ELDE EDİLECEK %20 OPSİYONLU ÜRÜN MİKTARLARI 

ÜRÜN CİNSİ TAHMİNİ MİKTAR (•+/- %20 OpsivonJu) 
I KIRIK PİRİNÇ 400-TON 
IILKIRIK PİRİNÇ 55-TON 
III.KJRIK PİRİNÇ 1-TON (İPSALA AJANS STOKLARINDA) 
KEPEK 47Û-TON 
HAMDANE 68-TON 
SORTEKS İADESİ 99-TON 

a)Teklif edilen fiyatlarda KDV.lıariç olacaktır. 
b)Tek!ifler ihale edilen çeşidin tamamı için verilecektir. 
c)Teslimatlar imalata muvazi olarak imalat yapılan çeltik fabrikasından elde edilen kırık 
pirinçler ve yan ürünlerin tamamı üzerinden yapılacaktır. 
djYüklerne imalat müteahhidine ait olup, Kepek dökme diğer ürünler çuvallı olarak teslim 
edilecektir. 

İhaleye katılacaklar fiyat verdikleri ürün için kendi belirleyecekleri mal bedeli ve teklif 
fiyatı çarpım sonucu elde edilecek rakamın %3 nü geçici teminat olarak aşağıda belirtilen 
Edime Şube Müdürlüğümüzün Banka hesap numaralarına yatıracaklardır, 

Bankadan alınan geçici teminat dekontları Şube Müdürlüğümüz muhasebe servisine 
verilerek karşılığında vezne makbuzu alınacak ve alınan vezne makbuzları ihale zarfına 
konulacaktır. 

Geçici teminatlarını yatırmayanların teklifleri geçersizdir. Banka teminat mektupları 
teminat olarak kabul edilir. 

İhaleye ait şartname TMO Edirne Şube Müdürlüğü Ticaret Servisimizden bedelsiz 
olarak temin edilebilir 

İhaleye katılacak isteklilerin ihale belgelerini noksansız düzenleyerek. Fiyat teklif 
mektupları bir zarf içine konularak kapatılır. Zarfın üzerine isim, soyisim ve açık adres 
yazılır. Bu zarf geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ve şartname ile 
istenilen ehliyet belgesi ve benzeri diğer belgelerle birlikte daha büyük bir zarfa konularak 
kapatılır. Zarf mühürlen ir ve imzalanır. 

Bıı tıelyc 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imınhıımışiır. 

üvrak teyidine http://e-bdgeJmo.gnv.tr adresinde» Belge Num.;8J9384M-205-EMSSĞ4^SâBİ^öd^imttZiai&Sti^^^xei^bWSaimz. 
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